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KOMUNIKAT TECHNICZNY nr 05
DLA TRASY TP25
1. Odprawa techniczna przed startem rozpoczyna się w biurze zawodów o godzinie 10:30 dnia 19.11.2016
2. Na 15 minut przed startem zawodnicy przechodzą do strefy startowe i otrzymują mapy. Od tej chwili
opuszczenie strefy startowej przed startem jest zabronione.
3. Zabronione jest udostępnianie w jakiejkolwiek formie map z PK innym uczestnikom imprezy pod karą
dyskwalifikacji.
4. Trasę TP25 konfiguruje dla siebie każdy uczestnik imprezy wykorzystując do tego PK naniesione na mapie. Trasa
musi spełniać następujące kryteria:
a. Musi zawierać łącznie 8 dowolnych PK z grup A i B, przy czym przynajmniej 1 PK z grupy B.
5. Trasa regulaminowa posiada następujące parametry:
a. Ilość PK:

8

b. Dystans azymutalny:

20 km

c. Dystans po trasie przebiegu:

około 26 km
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6. Zawodnicy otrzymują 1 arkusz mapy w formacie A3 w skali 1:40000 obejmują cały obszar imprezy dla trasy TP25.
7. Dodatkowo zawodnicy otrzymują rozświetlenia PK w skali 1:10000 wraz z opisem piktogramowym (mapy bez
warstwic).
8. Potwierdzanie obecności PK należy wykonywać poprzez perforację wyłącznie własnej karty startowej w miejscu
opisanym takim samem kodem jak kod z mapy.
9. Trasa nie przewiduje przepaku, jednak każdy zawodnik może bez ograniczeń korzystać z bazy zawodów w trakcie
pobytu na trasie.
10. Wszystkie rzeki znajdujące się w zakresie mapy są rzekami bez zakazu przejścia.
11. Na terenie na którym rozgrywana jest Kaczawska Wyrypa występują miejsca niebezpieczne (np. urwiska, skały,
sztolnie, wyrobiska, zapadliska, itp.) gdzie należy zachować szczególną ostrożność.
12. Każdego uczestnika obowiązują w pełnym zakresie przepisy prawa, m.in. w zakresie ruchu drogowego, w
zakresie zakazu poruszania się po czynnych torowiskach lub przekraczania ich w miejscu innym niż wyznaczone,
w zakresie zakazu wstępu w strefę szkółek leśnych oraz upraw leśnych o wysokości do 1m, w zakresie zakazu
wstępu na teren zakładów przemysłowych oraz inne.
13. Każdego uczestnika obowiązuje Regulamin imprezy.

__________________________________________________________________________________________________

IV Kaczawski Maraton na Orientację

KACZAWSKA WYRYPA
Świerzawa 18-20.11.2016

